Informasjon fra Styret
Mars 2020
________________________________________________________________________
ÅRSMØTE OG ALLMØTE 7. MAI 2020, KL.
18:30 PÅ GRENDEHUSET
Hvitsten Vel planlegger årsmøte torsdag
7. mai - med etterfølgende allmøte. Alle
er velkomne, men stemmeretten er forbeholdt de som har betalt årskontingenten.
Frist for innmelding av saker til årsmøte er
27. april. Imidlertid ser vi gjerne at du
sender dine innspill så snart som mulig for
at Styret skal kunne forberede sakene. Det
samme gjelder også saker til allmøtet.
Dine forslag sendes til
post@hvitstenvel.no.
STRANDRYDDEDAG LØRDAG 2. MAI 2020
”Strandryddeuka” er Norges største
kollektive dugnad. Ti-tusenvis av frivillige
rydder Norges strender, øyer, holmer,
bekker, elver og innsjøer. Velkommen til å
delta på Strandryddedagen i Hvitsten
lørdag 2. mai. Vestby kommune setter ut
kontainer på torvet. Det er organisert
innhenting av søppel ved Emmerstad.
Info om Strandryddingen.
17. MAI I HVITSTEN 2020
Feiring av nasjonaldagen planlegges som
normalt, og vi håper på en hyggelig dag i
tråd med de tradisjonene vi har i Hvitsten.
Flere har allerede meldt seg som hjelpere,
og dersom også du har lyst og anledning
til å bistå med forberedelser, gjennomføring eller opp-rydding; send en melding
til post@hvitstenvel.no eller ta direkte
kontakt med én i komiteen: Kari
Haugstvedt, Anne Borg, Sverre Skibenes,
Lindy Andresen, Henrik Holte, Ole
Rognstad, Dag Johansen, og Marianne
Johansen, adresseliste.
MEDLEMSKAP OG KONTINGENT
Faktura for 2020 er sendt ut – og forfalt. Gi
oss beskjed om du ikke har mottatt faktura
og er medlem. Årsaken kan være at epost
eller mobilnummer ikke er oppdatert i våre
lister. Er du Hvitstenvenn uten medlemskap er det kort vei til statusendring. Fyll

ut skjema Registreringsskjema for
Hvitsten Vel (ikke betal kontingenten før
du mottar en faktura med KID-nr) eller
send en epost til eliskle@online.no
OPPDATERING AV http://www.hvitstenvel.no
Innholdet i hjemmesiden til Hvitsten Vel er
nå oppdatert. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og tips til innhold.
NYTT GRENDEHUSTEAM
Grendehusets kontaktperson over mange
år varslet sist høst at tiden var inne for en
arvtaker. Styret vil med dette takke Trond
Tuft for en fantastisk jobb. Nytt Grendehusteam er: Elisabeth Kleven (kontraktshåndtering utleieavtale), Tor Borg og Dag
Johansen (mobilkontakt/avtale visning
m.m)
ÅPNING AV SJØBODEN PUB 5. JUNI
Første sommerkveld på Sjøboden pub er
fredag 5.juni
Fredag 12. juni kan vi tilby orkesterplass til
Færder‘n.
ÅPNING AV KAFFE- OG VAFFELSALG 6. JUNI
Første vaffelduftende helg i Hvitsten er
lørdag 6. og søndag 7. juni.

Planlagte arrangementer vil bli regulert etter
gjeldende råd fra myndighetene om koronaviruset og
smittefare
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